Hölgyeké az elsőség – átadták a „Zirc Város
Közszolgálatáért” kitüntetéseket
Ünnepélyes keretek között került sor a „Zirc Város Közszolgálatért” szakmai kitüntetések
átadására a zirci Városházán. Az ünnepséget a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részéről Buzásné Rezsőfi Lívia és
Nagy Judit zenei előadása nyitotta meg, a kitüntetések odaítélését megalapozó javaslatokat
Csaba Lilla ismertette. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc Város
Közoktatásáért” kitüntetést adományozta Vajcsné Győri Éva óvodapedagógus, a Benedek
Elek Napköziotthonos Óvoda dolgozójának részére. „Zirc Szociális Ellátásáért” Piedl Évát, a
Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ munkatársát tüntette ki az önkormányzat, míg a
„Zirc Város Tisztviselője” díjat megosztással kapta Kitzberger Valéria iktató-ügyiratkezelő és
Waller Józsefné önkormányzati referens. A kitüntetéseket Ottó Péter polgármester adta át
intézményvezetőkkel, Zirc város jegyzőjével.

Hétszínvirágot kapott tőle a város
Vajcsné Győri Éva német nemzetiségi óvodapedagógusként dolgozik a Benedek Elek
Napköziotthonos Óvodában. Tizenöt éve kezdte intenzíven, mégis játszva tanítani a
gyermekeket, és már a második generációt neveli a német nyelvre. A nemzetiségi képzést
azért szerezte meg, hogy a gyermekek egészen kis korukban, szinte tudatuk alatt tanuljanak
meg egy idegen nyelvet, amely a 20-21. századi Európában elengedhetetlen.
A kezei közül kikerült óvodások komoly német tudással léptek be az általános iskolába.
2003 szeptemberében belevonta a képzésbe a mozgást, kezdeményezésére létrejött a
„Hétszínvirág” tánccsoport, amely aktív szereplője kulturális életünknek.
Az idén jubiláló csoport a megyébe és az országhatáron túlra is elvitte Zirc hírnevét.
Arcokról legördülő örömkönnyek példázzák sikeres szereplésüket, a külföldről érkező pozitív
visszajelzés pedig nem csak az óvodai pedagógiára, hanem városunk oktatási színvonalára is
elismerést hozott.
„A gyermekek körében népszerű, kedvelt, szeretett pedagógus, pedig az általa elindított
munka gyümölcsét majd az utókor, a felnőtt korúvá váló gyermek fogja igazán értékelni” –
hangzott el az ünnepségen.

Ottó Péter polgármester átadja a "Zirc Város Közoktatásáért" kitüntetést Vajcsné Győri Éva részére

Megtalálja az utat a problémák megoldására
Piedl Éva 1998. január 1-je óta dolgozik a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központban, az intézményhez fűződő kapcsolata azonban már jóval korábban kezdődött,
társadalmi gondozóként odaadóan, önfeláldozóan segítette a rászorulókat. Később a gazdasági
szférában dolgozott, de a segítségre szorulókkal való együttérzése a szociális területre
irányította.
Szociálpedagógusi diplomát szerzett, folyamatosan képezte magát, nagyon sok
szakirodalmat olvasott. 2005-ben az akkor induló közösségi pszichiátriai ellátásban vállalt
szerepet. Határtalan türelemmel, komoly szakmai tudással és óriási szívvel végzi munkáját –
nap, mint nap szembesülve a lelki bajokkal küzdők problémájával.
Arra is volt energiája, hogy hivatásos gondnokként éveken át segítse a fogyatékosokat,
gondnoki segítségre szorulókat, kezelje pénzüket, intézze ügyeiket, látogassa őket.
Önkéntesként a mai napig dolgozik a „Segítő Kezek Zirc” Alapítványnál. Éveken keresztül
vezette az Özvegyek Klubját, ott volt a felnőtt értelmi fogyatékosok klubjának indulásakor is.
„Bárhol, bármikor, bárki számíthat rá; ha lehetősége van rá és módjában áll, segít, de
mindenképpen megtalálja az utat a problémára megoldására” – tudtuk meg vele kapcsolatban.

Nagyné Fáró Katalin, a Szociális Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetője gratulál
munkatársának, a "Zirc Szociális Ellátásért" kitüntetésben részesülő Piedl Évának

Közvetetten szolgálják a közt
Kitzberger Valéria 1978 óta a Nagyközségi Tanácsnál, a Városi Tanácsnál, a
Városgazdálkodási Üzemnél dolgozott, majd hivatalsegédként a Tanácsban, később annak
jogutódjaként működő Polgármesteri Hivatalban ügykezelői, adminisztrátori és
telefonközpont-kezelői feladatokat látott el.
Kiválóan megfelelt minősítéssel vizsgázott az ügykezelő vizsgán, így iktató-munkakörbe
átkerülve munkáját a mai napig becsülettel végzi, rendszeresen nem csak nyolc órában.
„Precizitása nagyon megkönnyíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal kollektívájának
munkáját” – hangzott el az ünnepségen.
Waller Józsefné 2000. augusztus 1-jén ügyintézőként kezdett dolgozni a jogelőd Zirc
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. Jelenleg a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselője, aki önkormányzati referensként ellátja a képviselő-testület és
bizottságainak működésével kapcsolatos feladatokat. Az üléseket előkészíti, a
jegyzőkönyveket vezeti, majd írásban rögzíti – teszi mindezt nagy odafigyeléssel és
precizitással.
A képviselő-testület által hozott döntésekről a végrehajtásért felelősöket határidőben
tájékoztatja, a munkahelyi vezetőktől kapott feladatokat gyorsan, pontosan hajtja végre. Zirc
város lakosságát, annak állampolgárait szolgálja az általuk választott képviselők és
polgármesterek, illetve az önkormányzati hivatal útján.
„Csendes személyiség, akinek hozzáállása, munkahelyéhez való lojalitása példa lehet
mindenki számára” – tolmácsolta a javaslattevő szavait a közönség felé a konferanszié.
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